Informacja z zebrania Prezydium NSZZ "Solidarność" SGGW
w dniu 19 listopada 2013 r.
1. Omawiano ciąg dalszy spraw - konfliktów, jakie toczą się na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i
Konsumpcji. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW może wystąpić do JM Rektora w tych
sprawach tylko na prośbę osób, które o to zwracają się do nas.
2. Przewodnicząca przedstawiła zebranym ostateczną wersję pisma, które jest odpowiedzią Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” SGGW w sprawie projektu kierunków wykorzystania Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 roku podpisanego przez Pana Rektora. Zgodnie z ustaleniami
podjętymi na ostatnim posiedzeniu Komisji Zakładowej pismo ma charakter listu otwartego i zostało
przekazane do wiadomości Pracowników Uczelni za pośrednictwem strony internetowej Związku.
3. Przewodnicząca poinformowała że skierowaliśmy do JM Rektora SGGW w sprawie przeprowadzenia
seminarium-szkolenia dla Dziekanów Wydziałów i kadry kierowniczej Uczelni na temat własności
intelektualnej, praw autorskich i praw pokrewnych.
4. Przewodnicząca przedstawiła opinię w sprawie projektowanych zmian w Statucie Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” SGGW pozytywnie
opiniuje proponowane zmiany z wyjątkiem dwóch punktów.
* Proponujemy wykreślenie w § 87 w ustępie 3 ostatniego zdania: „Dyrektorem Biblioteki może by także
osoba posiadając tytuł naukowy”.
KZ NSZZ „Solidarność” SGGW uważa, że dyrektorem Biblioteki Głównej powinna być osoba posiadająca
uprawnienia i kwalifikacje bibliotekarskie.
* W § 137 proponujemy wykreślenie całego ustępu 5 lub zastąpienie treści tego punktu zapisem:
Nauczyciele akademiccy posiadający Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii zatrudnieni w
jednostkach działających w dziedzinie nauk weterynaryjnych uczestniczą także w sprawowaniu opieki
weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach dotyczących wykonywania tego zawodu oraz
zakładów leczniczych dla zwierząt zgodnie z art. 112 Ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym.
Uważamy, że istniejący dotychczas zapis nakłada na nauczycieli akademickich-lekarzy weterynarii
obowiązek świadczenia opieki weterynaryjnej w ramach umowy o pracę lub mianowania. Podczas, gdy w
opinii, jaką uzyskaliśmy z Departamentu Organizacji Szkolnictwa Wyższego Kontroli i Nadzoru czytamy:
„Uczestniczenie w realizacji działalności weterynaryjnej na podstawie art. 112 Ustawy, powinno być
realizowane na podstawie odrębnej umowy”
5. Przewodnicząca poinformowała, że skierowaliśmy pismo do JM Rektora w sprawie oceny pracowników,
którzy w przeprowadzonej ocenie za okres 2009-2012 uzyskali notę negatywną. W piśmie prosimy o szybkie
opracowanie kryteriów oceny, której poddani muszą być wskazani pracownicy już po upływie roku.
Proponujemy, by do powtórzonej oceny nauczycieli akademickich sformułować inne kryteria niż poprzednio.
Kryteria te powinny opierać się przede wszystkim na ocenie postępu tych pracowników w poszczególnych
aktywnościach (łącznie z działalnością dydaktyczną) i stwierdzeniu potencjału zwiększenia punktacji w
kolejnej ustawowej ocenie.
5. Przewodnicząca odczytała pismo, jakie do Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” SGGW skierował Pan
dr Wojciech Rycerz. W piśmie Pan Wojciech Rycerz prosi u uchylenie Uchwały Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” z dn.19.11. 2002 roku. Jednocześnie zwraca się z prośbą o udział przedstawiciela Związku w
rozprawie sądowej w dniu 14 listopada br.
Pan dr Wojciech Rycerz nie jest członkiem NSZZ „Solidarność” SGGW, nie jest pracownikiem Uczelni, nie
ma też statusu emerytowanego pracownika SGGW. W związku z tym Związek nie ma kompetencji do
zajmowania stanowiska i występowania w sprawach Pana dr Wojciecha Rycerza. Pisemna odpowiedź w tej
sprawie zostanie przesłana do Pana Wojciecha Rycerza.
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6.Wybory do władz NSZZ „Solidarność” na kadencję 2014 - 2018.
W związku z kończącą się kadencją władz Związku i zbliżającymi się wyborami na posiedzeniu Komisji
Zakładowej w dniu 29 października br. uchwalono, że Komisja Wyborcza będzie liczyć pięć osób. Na
członków Komisji zaproponowano, Małgorzatę Herudzińską, Piotra Jurkę, Marię Kupczyk, Halinę
Pajnowską i Jana Wiśniewskiego.
Skład Komisji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia i przyjęcia Uchwałą na posiedzeniu Komisji
Zakładowej w dniu 26 listopad br.
Przewodnicząca poinformowała, że w styczniu 2014 roku odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej
Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” poświęcone wyborom do Rady KSN na kadencję 2014 - 2018.
Przypomniała, że w ramach Rady KSN funkcjonują tzw. Komisje Stałe. Zdaniem Przewodniczacej
funkcjonowanie takich Komisji jest dobrym sposobem organizacji KSN. Tymczasem prof. Edward Malec Przewodniczący Rady KSN chciałby zmienić zasady organizacji KSN i dąży do likwidacji Komisji stałych.
W trakcie dyskusji członkowie Prezydium poparli zdanie Przewodniczącej, nie zgłoszono alternatywnej
propozycji.
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Senatu, który odbędzie się 26 listopada br. Senat obradować
będzie między innymi nad rozliczaniem kosztów pośrednich w SGGW, zasadami rozliczania kosztów
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Biblioteki
Głównej SGGW. Podejmie również Uchwałę w sprawie dotyczącej Uniwersytetu Otwartego Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego. Członkowie Senatu wysłuchają również informacji o działalności Wydawnictwa
SGGW oraz aktualnym stanie i perspektywach rozwoju Wydziału Nauk o Żywności.
Maria Kupczyk
Maria Wesołowska
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